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10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7099)” ile 
Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 
 
Söz konusu kanun özellikle şirket kuruluş işlemlerindeki maliyet, süre ve bürokrasinin 
azaltılmasına yöneliktir. 
 

Tarafımızca önemli görülen konular aşağıda açıklanmıştır. 

 

MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin 

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket 

merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”  

 

 Yapılan düzenleme ile; anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerin 

defterlerinin ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edileceği belirtilmiştir.  

 

MADDE 3- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “ve limited şirketlerin” ibaresi “, limited şirket ve kooperatiflerin” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 Daha önce anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler açısından istisna olan 

kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i 

değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler için sağlanan harç istisnası kapsamına 

kooperatifler de dahil edilmiştir. 
 

MADDE 7- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2 nci maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana 

sözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması 

gerekir. İlgili Bakanlık faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırmaya, çalışma 

bölgeleri oluşturmaya, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere 

ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık tarafından 

çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” 

 

 Anonim ve limited şirketlerde olduğu gibi kooperatif ana sözleşmesinin de ticaret 

sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması hususu 

düzenlenmiştir. 



 

 

 

MADDE 8- 1163 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“Kooperatif yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve 

imzalarını ticaret siciline bildirir ve bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili 

müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirir.” 

 

 Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu 

yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline 

verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılmış ve ticaret sicili 

müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik zorunluluğu getirilmiştir. 

 

MADDE 9- 1163 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli 

Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile 

belirlenir.” 

 

 Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve 

Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak 

tutacakları defterler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin 

uygulanacağı hususu düzenlenmiştir. 

 

MADDE 18- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim 

Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”  

 

“Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, 

belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” 

 

 Şirket kuruluşu aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş 

dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece 

işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından tescil edilmesinin sağlanması düzenlenmiştir. 

Madde ile ayrıca, bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine 
geçeceğinin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmesi ve belirlenenlerle ilgili 
ayrıca işyeri bildirgesi hazırlanmaması hususu düzenlenmiştir. 

 

MADDE 21- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne 

verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da 

sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde 



 

 

yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile 

belirlenir.” 

 

 İmza beyanının, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş 

personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle düzenlenmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla, imza beyanının noterlerde düzenlenme 

seçeneği ortadan kalkmış ve tek yetkili makam ticaret sicil müdürlükleri 

olmuştur. 

 

MADDE 22- 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi 

yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 

ile aynı fıkranın mevcut yedinci cümlesine “noter” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 

ticaret sicili müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir. 

 

“Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış 

onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.” 

 

 Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin 

kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. (Daha önce noterlerde de yapılabiliyordu) 

 

MADDE 24- 6102 sayılı Kanunun 575 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü 

yahut yardımcısı” ibaresi “kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş 

personelin” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 Limited şirket sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından 

ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanarak 

hazırlanması hususu düzenlenmiştir. (Daha önce noterce veya ticaret sicili 

müdürü/yardımcısı huzurunda hazırlanması şeklinde iki alternatif söz 

konusuydu) 

 

MADDE 25- 6102 sayılı Kanunun 585 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 

yer alan “imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” 

ibaresi “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiş ve 

ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

 

“Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden 

önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz.” 

 

 Limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az yüzde 

yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmıştır. Bu hüküm sermaye 

artırımlarında da uygulanacaktır. 
 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Saygılarımızla 
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